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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/045629 

Documentnummer: 202210 

Datum: 25 augustus 2020 

Onderwerp: Voortgang juridische procedure instandhoudingsplicht Huize Ivicke 

Bijlage(n): - 

 

Geachte Raad, 

Op 6 april 2020 bent u per brief geïnformeerd over de juridische procedure rondom de 
instandhoudingsplicht van rijksmonument Huize Ivicke aan de Rust en Vreugdlaan 2. Wij lieten u 
toen weten dat het college van B&W een beslissing had genomen op het bezwaar van Monumenten 
Restauratie WH B.V. (hierna: MonRes) tegen het nemen van instandhoudingsmaatregelen voor 
Ivicke. Het college heeft besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. Hierdoor lag op de MonRes de last voor 20 juli 2020 te voldoen aan de opgelegde 

instandhoudingsmaatregelen. Inmiddels is deze termijn verstreken en informeren wij u met deze 

brief over de voortgang van de procedure in de afgelopen periode.  

Beroep 
Tegen het besluit van 6 april heeft MonRes binnen zes weken na de beslissing op bezwaar beroep 

aangetekend bij de rechtbank. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de rechtbank dit 
beroep zal behandelen. Totdat in de beroepszaak uitspraak is gedaan, heeft MonRes wel de 
mogelijkheid een voorlopige beslissing van de rechter te vragen vanwege een spoedeisend belang. 
Kort voordat de begunstigstermijn op 20 juli afliep, heeft de MonRes van deze mogelijkheid 
gebruikgemaakt. 

Voorlopige voorziening  
Een nieuwe advocaat van MonRes heeft op vrijdag 17 juli een verzoek tot voorlopige voorziening 
ingediend. Door het late tijdstip van het verzoek was het niet meer mogelijk voor de rechtbank dit 
te behandelen voor 20 juli. De eigenaar heeft vervolgens getracht via een zogenaamde maatregel 
van orde te voorkomen dat de gemeente op dinsdag 21 juli de eerste werkzaamheden zou 
verrichten.  

De rechter heeft echter op 20 juli deze ordemaatregel afgewezen en geoordeeld dat de gemeente 
de reeds geplande werkzaamheden mocht uitvoeren. Het ging daarbij om het stutten van de zuil 
onder het balkon van de entree aan de voorzijde van het huis en het veiligstellen van de bakgoot. 
Deze werkzaamheden zijn op 21 juli uitgevoerd. 

Na een hoorzitting op vrijdag 24 juli heeft de rechter bij schriftelijke uitspraak van 30 juli 2020, het 
verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen. Op alle aangevoerde punten heeft de gemeente 
gelijk gekregen.  
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Begunstigingstermijn verstreken 

Nu de eigenaar de begunstigingstermijn om de maatregelen uit te voeren heeft laten verlopen en 
de voorzieningenrechter de gemeente voorlopig in het gelijk heeft gesteld, mag de gemeente 
doorgaan met het (laten) uitvoeren van de maatregelen. Gegeven de kosten die hiermee gemoeid 
zijn, dient er een aanbesteding plaats te vinden. Deze is inmiddels in gang gezet. Eind september 
zal de aannemer worden geselecteerd die de maatregelen gaat uitvoeren. De werkzaamheden 
zullen hierna, zo spoedig als mogelijk is, starten. De gemeente heeft inmiddels een 
bouwinformatiebord laten plaatsen.

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
Drs. H.I.P. Oppatja, 

 
 
 
Drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


